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DECRETO Nº 083 DE 30 DE ABRIL DE 2020. 
 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS DO CORPO ADMINISTRATIVO 
DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE 
PREVENIR O CONTÁGIO E O ENFRENTAMENTO DA 
PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO “NOVO 
CORONAVÍRUS (2019-nCov), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
A Prefeita Municipal de Botumirim/MG, no uso de suas atribuições legais, em observância 
ao disposto no art. 70, da Lei Orgânica do Município de Botumirim/MG, e, 
 
CONSIDERANDO as medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfretamento 
da propagação decorrente do “Novo Coronavírus” (2019-nCov) estabelecidas no Decreto 
056/2020,  
 
CONSIDERANDO que nos decretos já editados, encontra-se a possibilidade de redução de 
escalas, suspensão das atividades no âmbito das repartições públicas municipais (interna 
e/ou externa), 
 
CONSIDERANDO a necessidade de as autoridades públicas adotarem ações imediatas e 
eficazes para enfrentamento da propagação decorrente do “Novo Coronavírus”, sendo que 
inclusive a União já decretou estado de calamidade pública, o que foi reconhecido pela 
Câmara dos Deputados, 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º - Fica estabelecido que todos os setores que compõe o centro administrativo da 
Administração Pública Direta (arquivo, financeiro, contábil, frotas, departamento pessoal, 
licitação, jurídico, compras, patrimônio, almoxarifado e recepção do centro administrativo), 
funcionarão nos dias úteis, das 7h00m às 13h00m de forma ininterrupta. 
 
Parágrafo Primeiro – O disposto no caput não deve prejudicar a prestação do serviço 
essencial à população, bem como podem ser estabelecidos horários diferenciados para 
prestação de serviços emergenciais à população e de situações excepcionais.  
 
Art. 2º - Os agentes públicos, assim como os demais munícipes, deverão obedecer 
rigorosamente as orientações das autoridades públicas, principalmente no tocante à 
circulação e aglomeração de pessoas.  
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar a 
partir do dia 18 de Maio de 2020. E vigorará enquanto perdurar o estado de emergência 
causado pelo Coronavírus, responsável pela pandemia declarada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). 
 
Município de Botumirim/MG, 30 de abril de 2020. 
  
 

 

 
 


